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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 12.12.2018 klo 18.00 – 19.50
Seurakuntakoti, sali

Läsnäolo:

Jäsenet:

Läsnä

Karjalainen Esa
Lappalainen Eero
Luukkonen Asta, varapj.
Korhonen Minna
Niemi Sakari
Reponen Maija

x
x
x
x
x

Poissa

Henkilökoh. varajäsen

Läsnä

x

Kiljunen Oiva
Huhtinen Kaija
Kautonen Miija
Markkanen Marja Liisa
Kantola Pentti
Luukkonen Eeva-Liisa

x

Puheenjoht. Helena Castrén, kirkkoherra
Sihteeri
Pasanen Unto, talouspäällikkö
Muut saapuvilla olleet:
Auvinen Marketta
Majuri Lauri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Helena Castrén
puheenjohtaja, kirkkoherra

Unto Pasanen
sihteeri, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 12.12.2018 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Oiva Kiljunen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä 17.12.2018 – 02.01.2019 kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ALKUTOIMET
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
KÄSITELLYT ASIAT
55 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

56 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Oiva Kiljunen ja Eero Lappalainen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä 17.12.2018 – 02.01.2019 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10 - 13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 14.12.2018 – 02.01.2019

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

57 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

58 §
Lapsivaikutusten arviointi
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §)
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

59 §
Tonttien myynti
Kirkkoneuvosto 07.11.2018 § 48
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Puumalan seurakunnalla on ollut toimeksiantosopimus Omakodit/Itä-Suomen Asuntokeskus Oy:n kanssa Sopalan kylässä sijaitsevien rantatonttien myynnistä. Sopimus päättyi, kun asiaa hoitanut välittäjä vaihtoi työpaikkaa. Myynnissä olevia 5 tonttia on kaupattu tämän jälkeen itse seurakunnan nettisivuilla olevalla ilmoituksella. Tontit eivät ole herättäneet kiinnostusta ja yhteydenottoja ei ole ollut.
Seurakunnalla on kaavoitettuja rantatontteja vielä runsaasti, yhteensä 55 kpl. Näistä tonteista on 5 kpl sisäjärven rannalla, 32 sijaitsee saaressa ja 19 Saimaan rannalla.
Rantatontit eivät viimevuosina ole menneet kaupaksi, kun taloudessa on ollut taantumaa
ja muutenkin rantatonttien kysyntä on hiipunut ihmisten elintapojen muuttumisen myötä.
Seurakunnan tonttien myyntituloilla on rahoitettu investointeja, joten viime vuosina ei
investointeja ole tehty. Kirkon katon maalaus ja maalämpöön siirtyminen ovat odottaneet
parempia aikoja. Näihin tarvitaan tulevaisuudessa rahoitusta, joten tonttikauppa olisi hyvä saada alkuun. Tonttien kauppaamiseen tarvitaan yhteistyökumppaniksi ammattitaitoinen kiinteistövälittäjä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan rantatonttien myyntiperiaatteista
ja valtuuttaa talouspäällikön kilpailuttamaan kiinteistövälittäjät kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Tarjoukset pyydetään vähintään 5 välittäjältä. Kriteereinä hinnan lisäksi, markkinointitavat ja tonttien hintanäkemys.

Kirkkoneuvosto 12.12.2018
Talouspäällikkö pyysi tarjoukset tonttien myynnistä 6 välittäjältä, jotka toimivat lähiseudulla: Puumalan LKV ja Metsäpalvelu Oy Puumala, Omakodit FH Invest Oy ItäSuomen Asuntokeskus LKV Mikkeli, Järvi-Suomen metsätilat Oy LKV Mikkeli, SKV

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kiinteistönvälitys Oy Imatra, LKV SaimaaFinland Oy Savonlinna, Suur-Savon OPKiintestökeskus Oy LKV Mikkeli.
Tarjouksen jätti määräaikaan 30.11.2018 mennessä neljä yritystä, yksi ilmoitti, että ei tarjoa.
Tarjoukset avattiin 3.12.2018, liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto valitsee tonttien myyjäksi Järvi-Suomen metsätilat Oy LKV
Mikkelistä, jonka tarjous on seurakunnalle kokonaistaloudellisesti paras.
Tarjouksessa on laajin ilmoittelu, monipuolisimmat palvelut ja hinta kohtuullinen ilman perusmaksuja.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

60 §
Metsänhoitotöiden kilpailuttaminen
Kirkkoneuvosto 07.11.2018 § 49
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Puumalan seurakunnan metsänhoitopalvelut on hoidettu ostopalveluna vuodesta 1999
lähtien. Metsiä on hoitanut Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savo vuodesta 2004 alkaen, viimeksi 16.12.2013 tehdyllä sopimuksella, jonka voimassaoloaika päättyy 31.12.2018.
Talouspäällikkö on laatinut liitteen mukaisen tarjouspyyntöesityksen, jolla voidaan pyytää tarjoukset eri tahoilta.
Puumalassa metsänhoitopalveluita tarjoavat Otso metsäpalvelut Oy, Metsänhoitoyhdistys
Etelä-Savo ry ja Puumalan LKV ja Metsäpalvelu Oy.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto päättää tarjouspyynnön sisällöstä sekä pyytää tarjoukset
metsätalouden hoidosta seuraavilta yhtiöitä: Otso metsäpalvelut Oy, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry ja Puumalan LKV ja Metsäpalvelu Oy. Lisäksi hankinnasta ilmoitetaan julkisten hankintojen ilmoitusmenettelyn mukaisesti Hilmassa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kirkkoneuvosto 12.12.2018

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Määräaikaan 04.12.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksen jättivät:
Otso metsäpalvelut Oy, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry ja Puumalan LKV ja Metsäpalvelu Oy. Liitteenä on yhteenveto saaduista tarjouksista. Tarjoukset liitteineen on kirkkoneuvoston jäsenille nähtävillä taloustoimistossa.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto käsittelee ja pisteyttää tarjouspyynnön mukaisesti saadut
tarjoukset ja valitsee metsänhoitopalvelujen tuottajan 1.1.2019 alkavalle 5vuotiskaudelle.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto pisteytti ja vertaili saadut tarjoukset ja päätti valita Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n metsänhoitopalvelujen tuottajaksi
1.1.2019 alkavalle 5-vuotiskaudelle. Perusteluna on seurakunnan kannalta
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on myös hinnaltaan edullisin.

61 §
Lausunto seurakuntapastorin virkaan valittavasta
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén, p. 050-313 4970, helena.castren@evl.fi
Puumalan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastorin virka on ollut haettavana Mikkelin hiippakunnassa 23.11.2018 mennessä. Virka tulee täytettäväksi tuomiokapitulin
virkamääräyksellä 1.1.2019-29.2.2020 väliseksi ajaksi.
Kirkkojärjestyksen 6:13 §:n nojalla tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin viran hoitajaksi sopivaksi katsomansa papin. Ennen määräyksen antamista tuomiokapituli varaa
kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa lausunnon asiasta.
Tehtävään ilmoittautui 3 pappia ja 19 teologian maisteria. Yhdeltätoista maisterilta pyydettiin esittelyvideo, joiden perusteella haastatteluryhmä pyysi 5 hakijaa haastatteluun,
joka pidettiin 3.12.2018. Yhteenveto hakijoista ja tarkempi asian esittely tehdään kokouksessa.
Haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherran lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Asta Luukkonen, kirkkoneuvoston jäsenet Minna Korhonen ja Sakari Niemi, seurakuntamestari Pekka Huttunen ja lastenohjaajaharjoittelija Iiris Ripatti.
Puheenjohtaja esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti esittää lausuntonaan, että määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi valittaisiin teologian maisteri Olli Vuoristo-Watian ajalle
1.1.2019-29.2.2020. Ensimmäiselle varasijalle ehdotetaan teologian maisteri Hannu Komulaisen ja toiselle varasijalle teologian maisteri Eveliina
Jamnesin. Tehtävän palkka määriteltiin 601 tehtäväryhmän mukaiseksi.

62 §
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaan Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että
kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan hankintojen suorittamisesta.
Talouspäällikkö on laatinut ohjeet talousarviosta ja hankintojen suorittamisesta. Ohjeet
on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
liitteen mukaisena.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

63 §
Kolehtisuunnitelma
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Helena Castrén p. 053-313 4970, helena.castren@evl.fi
Kirkkoneuvoston on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukainen kolehtisuunnitelma.
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 30.06.2019 on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esittelylistan mukana.
Kirkkoherra esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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64 §
Kirkonkirjojenpidon alueellinen organisoiminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain seurakunnille velvoittamia
tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä näitä ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen
nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät.
Kirkkolain 12:1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä
hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 10.11.2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista.
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi marraskuussa 2015, että alueelliset keskusrekisterit
ovat parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta. Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun kirkonkirjojen digitointi on valmistunut.
Perusteluita kirkonkirjojenpidon alueelliseen organisointiin ovat:
1. Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojenpidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen
ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn
asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että
käyttöoikeuksien luomista.
2. Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä käyttöön otettava
uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen onnistuu helpommin isommassa yksikössä.
3. EU:n tietosuoja-asetus on lisännyt henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia ja toisaalta edellyttää yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
4. Kirkonkirjojenpitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja. Tällä
hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti toisistaan
seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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Aluerekisteri parantaa monissa tapauksissa myös asiakkaiden saamaa palvelua,
kun todistuksia annetaan koko aluekeskusrekisterin kirkonkirjoista.

Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista, eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin.
Kirkonkirjojen alueellinen organisoiminen Mikkelin hiippakunnassa on lähtenyt liikkeelle vuoden 2018 aikana siten, että aluksi Kouvolan seurakuntayhtymä kävi yhteistyöneuvotteluja Haminan, Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien välillä 28.11.2017, 22.3.2018
ja 21.5.2018.
Kesäkuussa 2018 ilmoittivat Imatran seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä
Lappeenrannan seurakuntayhtymä kiinnostuksensa tulla mukaan neuvotteluihin ja heidät
tavattiin 16.8.2018.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas kertoi vireillä olevista kirkonkirjojenpidon yhteistyöneuvotteluista Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen neuvottelupäivillä 23. - 24.8.2018. Hän kutsui mukaan neuvotteluihin muutkin hiippakunnan seurakunnat. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan
7.9.2018 mennessä 27.9.2018 järjestettävään yhteistyöneuvotteluun. Kouvolassa
27.9.2018 pidettyyn neuvotteluun osallistui suurin osa Mikkelin hiippakunnan seurakunnista, Puumalasta paikalla oli kirkkoherra Helena Castrén. Yhteistyöpalaverissa päätettiin
perustaa projektiryhmä, joka suunnittelee alueellisen keskusrekisterin käytännön asioita.
Työryhmään nimettiin toimistosihteeri Jaana Kontio Puumalasta. Tapaamisessa sovittiin,
että seurakunnat ilmoittavat halukkuutensa yhteistyöhön 15.12.2018 mennessä.
Tavoitteena on aloittaa Kouvolan aluekeskusrekisterin toiminta 1.1.2020. Liittyminen
olisi mahdollista myös vuosina 2021-2022. Aikataulu mahdollistaa muutoksen valmistelun ja tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaa seurakunnille aikaa sopeutua muutokseen. Jotta seurakunta voi liittyä aluekeskusrekisteriin, tulee kirkonkirjojen digitoinnin
olla valmis. Puumalan seurakunnan kirkonkirjojen digitointi on valmis.
Päätöksen aluekeskusrekisteriin liittymisestä tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot ja
seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkovaltuusto tekee erikseen päätöksen seurakuntien liittymisestä aluerekisteriin.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen ja asian valmistelun tämän hetkisen tilanteen.
2. Puumalan seurakunta haluaa olla yhteistyössä mukana ja päättää liittyä
aluerekisteriin vuoden 2022 alusta.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Helena Castrénin ja talouspäällikkö Unto Pasasen valmistelemaan Puumalan seurakunnan liittymistä
Kouvolan aluekeskusrekisteriin.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

65 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkoneuvoston tulee tutkia kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ennen niiden täytäntöön panoa. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä, tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa se valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto on 21.11.2018 pitämässään kokouksessa tehnyt seuraavat päätökset:
10 § Veroprosentin määrääminen vuodelle 2019
11 § Määräalan myyminen lisämaaksi
12 § Vuoden 2019 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto toteaa, että valtuuston em. päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lain mukaisia ja siten täytäntöön pantavissa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

66 §
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen § 17 mukaan: Ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto asettaa suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

67 §
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkojärjestys 15 luku 7 §: Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään
yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTtilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi
erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua.
Jos päädytään valitsemaan tilintarkastusyhteisö, suositellaan kilpailuttamista. Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Oletettavasti
suurimmalla osalla seurakuntatalouksista kynnysarvo ei ylity. Siitä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja
seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.
Seurakuntamme nykyisen tilintarkastusyhtiön tarjouksen perusteella 4 vuoden arvioidut
kustannukset jäävät alle 60.000 euron, joten kilpailuttaminen ei seurakunnassamme ole
välttämätöntä.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi Mikkelin tilintarkastus Oy:n valtuustokauden ajaksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

68 §
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston on toimitettava toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalia ohjaavat säädökset:
KL 7 luku 3 §: Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen,
1) jolla (KL) 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan on äänioikeus samassa tai jossakin
muussa seurakunnassa; ja
2) joka ei ole holhouksen alainen.
Oikeus kieltäytyä seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on täyttänyt 60
vuotta tai on ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan seurakunnan luottamustoimessa.
Kneuv. ohjes. 1 §: Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
5 muuta jäsentä.
Kneuv. ohjes. 2 §: Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että
ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
KL 7 luku 4 §: Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä
valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.
KJ 7 luku 5 §: Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin ja
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2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

69 §
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston on toimitettava toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaalia ohjaavat
säädökset:
Kneuv. ohjes. 3 §: Kun edellä (kirkkoneuv. ohjes.) 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on
eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70 §
Metsäsuunnitelman 2019-2028 hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon erityisasiantuntija Juuso Riittinen on laatinut Puumalan
seurakunnan metsätiloista metsäsuunnitelman vuosille 2019-2028. Metsäsuunnitelma sisältää osiot: Metsän perustiedot, Hakuut, Metsänhoitotyöt, Kuviotiedot ja erityisominaisuudet ja Puukauppatulot ja metsänhoidon kustannukset
Liitteenä on yhteenveto suunnitelmasta. Suunnitelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan
taloustoimistossa.
Talouspäällikkö esitti, että

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____
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ESITYS

kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Metsäsuunnitelman vuosille 2019 -2028.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

71 §
Ilmoitusasiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Unto Pasanen, p. 050-4210075, unto.pasanen@evl.fi

Talousraportti 30.11.2018. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen 12.12.2018 sekä
marraskuun toteutumaraportit.
Kirkon alat ry:n jäsenet ovat 22.11.2018 pidetyssä luottamusmiesvaalissa valinneet
luottamusmieheksi seurakuntamestari Pekka Huttusen ja varaluottamusmieheksi toimistosihteeri Jaana Kontion kaudelle 1.1.2019-31.12.2021.
Talouspäällikkö on päättänyt 03.12.2018 hankkia hoitohautojen kukat vuodelle 2019
Reetantarha Oy:ltä.

Talouspäällikkö esitti, että
ESITYS

kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

____ / ____

